ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru Ruga localitatii Carpinis

Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere referatul nr.3408 din 30.09. 2008 întocmit de primarul comunei şi biroul
contabilitate prin care se propune alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea festivităţilor
prilejuite de Ruga localitatii Carpinis din data de 26 octombrie 2008;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.67 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006;
În temeiul prevederilor art. .36 alin.(1) ,alin.(4) lit.a) şi art.45 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:
Art.1-Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2008 a sumei de 5.000 lei pentru
organizarea festivitatilor prilejuite de Ruga localitatii Carpinis ,care va avea loc la data de 26
octombrie 2008 .
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei şi biroul contabilitate al primăriei.
Art.3-Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-primarului comunei şi biroului contabilitate.
Cărpiniş,30 septembrie 2008
Nr.17
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOCIOC AUREL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
STĂNILĂ IOAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei
pentru Ruga localitatii Carpinis

În conformitate cu prevederile
art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de buget
finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al
comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea proiectului de
hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru Ruga localitatii Carpinis.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul comunei şi biroul contabilitate.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea alocarii de sume din bugetul
local.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul de hotărâre în
şedinţa din 30 septembrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei
pentru Ruga localitatii Carpinis.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de
oportunitate pentru concesionarea baltii Bagher (HB 447)

În conformitate cu prevederile
art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de buget
finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al
comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea proiectului de
hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea baltii Bagher .
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul si secretarul comunei.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea studiului de oportunitate
pentru concesionarea baltii Bagher din localitatea Carpinis,care apartine domeniului public al
comunei.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul de hotărâre în
şedinţa din 30 septembrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de
oportunitate pentru concesionarea baltii Bagher .

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei
topografice de dezlipire a terenului inscris in CF nr.98 Carpinis,
nr.cadastral 169-170/1;169-170/2/1;171-172/3

În conformitate cu prevederile
art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de buget
finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al
comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea proiectului de
hotărâre privind aprobarea documentatiei topografice de dezlipire a terenului inscris in CF
nr.98 Carpinis,nr.cadastral 169-170/1;169-170/2/1;171-172/3 .
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul si secretarul comunei.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea documentatiei topografice de
dezlipire a terenului inscris in CF nr.98 Carpinis,nr.cadastral 169-170/1;169-170/2/1;171-172/3 .
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul de hotărâre în
şedinţa din 30 septembrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei
topografice de dezlipire a terenului inscris in CF nr.98 Carpinis,nr.cadastral 169-170/1;169170/2/1;171-172/3 .

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unei parcele
de 35.000 mp din terenul inscris in CF nr.3072 Carpinis,
nr.cadastral Ps 569/1/1,aflat in proprietatea privata a comunei Carpinis

În conformitate cu prevederile
art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de buget
finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al
comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea proiectului de
hotărâre privind aprobarea dezlipirii unei parcele de 35.000 mp din terenul inscris in CF
nr.3072 Carpinis,nr.cadastral Ps 569/1/1,aflat in proprietatea privata a comunei Carpinis.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul si secretarul comunei.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea dezlipirii unei parcele de
35.000 mp din terenul inscris in CF nr.3072 Carpinis,nr.cadastral Ps 569/1/1,aflat in proprietatea
privata a comunei Carpinis.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul de hotărâre în
şedinţa din 30 septembrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unei
parcele de 35.000 mp din terenul inscris in CF nr.3072 Carpinis,nr.cadastral Ps 569/1/1,aflat
in proprietatea privata a comunei Carpinis.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea infiintarii unui parc
pentru producerea de energie cu panouri foto-voltaice

În conformitate cu prevederile
art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de buget
finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al
comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea proiectului de
hotărâre privind aprobarea infiintarii unui parc pentru producerea de energie cu panouri
foto-voltaice.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul comunei.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea infiintarii unui parc energetic
pentru producerea de energie electrica cu ajutorul panourilor foto-voltaice.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul de hotărâre în
şedinţa din 30 septembrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea infiintarii unui
parc pentru producerea de energie cu panouri foto-voltaice.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
durabila a comunei Carpinis pentru perioada 2008-2015

În conformitate cu prevederile
art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de buget
finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al
comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea proiectului de
hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Carpinis in perioada
2008-2015.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul comunei.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea Strategiei de dezvoltare
durabila a comunei Carpinis.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul de hotărâre în
şedinţa din 30 septembrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare durabila a comunei Carpinis in perioada 2008-2015.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr.______din________2008

REFERAT
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Carpinis
pentru perioada 2008-2015

In conformitate cu prevederile art.63 alin.(3) lit.c) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, primarul elaboreaza proiectele de
strategii privind starea economica,sociala si de mediu a unitatii administrative-teritoriale si le
supune aprobarii consiliului local.
Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ,se impune alinierea vietii economicosociale la standardele europene,dezvoltarea comunei intrand intr-o noua etapa istorica.In acest nou
context,administratia publica locala isi propune sa realizeze proiecte mari de infrastructura ,care
vor fi finantate din fonduri europene.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Carpinis isi propune ca obiectiv general
dezvoltarea economiei locale pe baza valorificarii resurselor existente si atragerii resurselor
suplimentare ,valorificand resursa umana existenta,asigurand astfel crearea unui spatiu cu conditii
optime pentru cresterea nivelului de trai si calitatii vietii populatiei din comuna.
Axele prioritare care definesc strategia comunei Carpinis sunt urmatoarele:
-Axa 1.Dezvoltarea mediului de afaceri
-Axa 2.Imbunatatirea infrastructurii
-Axa 3.Valorificarea si dezvoltarea capitalului uman
-Axa 4.Dezvoltarea potentialului agricol si turistic
-Axa 5.Dezvoltarea capacitatii administrative.
Prioritatile prevazute de Strategia de dezvoltare durabila a comunei Carpinis sunt
compatibile cu domeniile de interventie in cadrul Programului Operational Regional si a
Programelor Operationale Sectoriale.
In vederea realizarii obiectivelor prevazute in aceasta strategie ,se vor dezvolta pentru
fiecare axa strategica proiecte concrete si se va urmari implementarea acestora.
PRIMAR
SIMA IOAN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr.______din________2008

REFERAT
privind infiintarea unui parc pentru producerea de
energie cu ajutorul panourilor foto-voltaice

In conformitate cu obiectivele cuprinse in Strategia de dezvoltare durabila a comunei
Carpinis pentru perioada 2008-2015,administratia locala si-a propus dezvoltarea economica si
sociala si a infrastructurii locale in conformitate cu standardele europene.
Astfel,dupa cum s-a prevazut si in strategie,una din directiile de dezvoltare locala se refera
la promovarea de proiecte energetice si productia de energie care foloseste resurse regenerabile.
In ceste sens,propunem construirea unui parc energetic pentru producerea de energie
electrica cu ajutorul panourilor foto-voltaice.Acest parc va fi amplasat pe terenul situat la intrarea
in localitatea Iecea Mica (pasunea Ps 569/1/1),cu suprafata de 35.000 mp.Investitia va fi realizata
cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile si va aduce beneficii financiare deosebit de
importante pentru bugetul local.
Tinand seama de cele de mai sus,propun consiliului local aprobarea proiectului de hotarare
pentru infiintarea parcului energetic.

PRIMAR
SIMA IOAN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr.______din________2008

REFERAT
privind aprobarea apartamentarii imobilului din localitatea Carpinis,
str.a XIV-a nr.25/a,inscris in CF nr.20030 ,nr.cadastral 50016

In conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996,
republicata,precum si cu prevederile art.36 alin.(5) lit.c) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata,modificata si completata,propunem consiliului local aprobarea
apartamentarii imobilului din localitatea Carpinis,str.a XIV-a nr.25/a.
Imobilul descris mai sus are destinatia de locuinta si este ocupat de trei familii care au
cumparat fiecare apartamentul detinut cu chirie,conform prevederilor Legii nr.112/1995.
Apartamentarea se va face in conformitate cu documentatia de apartamentare realizata de
ing.Mermeze Marius,care este anexata.

PRIMAR
SIMA IOAN

SECRETAR
STANILA IOAN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr.______din________2008

REFERAT
privind aprobarea studiului de oportunitate pentru
concesionarea baltii Bagher (HB 447 Carpinis)
In conformitate cu prevederile art.5 din Ordonanta de urgenta privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publica nr.54/2006 consiliul local are calitatea de concedent al
bunurilor aflate in proprietatea publica a comunei.Calitatea de concesionar o poate avea orice
persoana fizica sau juridica.
In ultima perioada mai multi investitori si-au manifestat interesul pentru concesionarea
baltii Bagher,cu nr.cadastral HB 447,cu suprafata de 89.800 mp,pentru realizarea unei ferme
piscicole.
Conform legii,concesionarea are loc la initiativa concedentului sau ca urmare a unei
propuneri insusite de acesta.Initiativa concesionarii trebuie sa aiba la baza efectuarea unui studiu de
oportunitate ,iar acest studiu de oportunitate se aproba de consiliul local.
Dupa aprobarea studiului de oportunitate, consiliul local va aproba caietul de sarcini si
documentatia de atribuire ,precum si componenta comisiei de evaluare a ofertelor.

PRIMAR
SIMA IOAN

SECRETAR
STANILA IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI CĂRPINIŞ
Nr._______din_________2008

REFERAT
privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru Ruga localitatii Carpinis

În conformitate cu prevederile art.67 din Legea privind finanţele publice locale
nr.273/2006,precum şi art.36 alin.(4) lit.a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificata si completata,propunem Consiliului Local al Comunei Cărpiniş
aprobarea alocării din bugetul local pe anul 2008 a sumei de 5.000 lei pentru organizarea
festivităţilor prilejuite de Ruga localitatii Carpinis,care va avea loc la data de 26 octombrie 2008.

PRIMAR
SIMA IOAN

CONTABIL
STĂNIA RUXANDA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei
topografice de dezlipire a terenului inscris in CF nr.1954 Carpinis,
nr.cadastral581-588/1-6/6/1.

În conformitate cu prevederile
art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de buget
finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al
comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea proiectului de
hotărâre privind aprobarea documentatiei topografice de dezlipire a terenului inscris in CF
nr.1954 Carpinis,nr.cadastral 581-588/1-6/6/1.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul si secretarul comunei.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea documentatiei topografice de
dezlipire a terenului inscris in CF nr.1954 Carpinis,nr.cadastral 581-588/1-6/6/1.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul de hotărâre în
şedinţa din 30 septembrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei
topografice de dezlipire a terenului inscris in CF nr.1954 Carpinis,nr.cadastral 581-588/16/6/1.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

